
 

 

 

Fællesbestyrelse 

4. oktober kl. 17.00-19.00  

Fraværende:-- 

DAGSORDEN    REFERAT  

1. Referat fra sidste møde Godkendt 
2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
3. Runde. Hvert enkelt medlem 

præsenterer egne forventninger til 

arbejdet i fællesbestyrelsen.  

Hvert medlem præsenterer sig selv og egne 
forventning til det fremadrettet arbejde i bestyrelsen.  

4. Tilsyn  

• Uanmeldt tilsyn børnehaven  

• Uanmeldt tilsyn skolen 

(arbejdstilsynet) 

Der orienteres fra ledelsen om det uanmeldte tilsyn i 
børnehaven. Hvor vurderingen af Årre Børnecenters 
dagtilbud er rigtig god.  
(Se tilsynsrapporten for mere info)  
 
Der orienteres fra ledelsen om det uanmeldte 
arbejdstilsyn i skolen.  
Grøn smiley uden anmærkninger.   
 

5. Budget 

• Status 

• Stillingsopslag 

• Ansættelsesudvalg 

 

Kort introduktion omkring økonomien og 
stillingsopslaget vi har slået bredt op. 
Vi fastansætter en skolepædagog der er på matriklen 
efter opsigelse fra en på barsel.  
 
Der er blev nedsat et ansættelsesudvalg samt en 
suppleant med henblik på ansættelse af en ny lærer. 

6. Elevernes arbejdsmiljø. 

• Sprog 

• Trivsel 

Der orienteres om hvordan der arbejdes kontinuerligt 
med børnenes sprog og sprogbrug, samt trivslen. 
  

7. Hvordan arbejder bestyrelsen med 

problematikken omkring 

vuggestuepladser i Årre 

Børnecenter? 

• Brainstorm 

• Samarbejdspartnere 

• Styregruppe nedsættes 

Der er konsensus om at gå efter at få bygget en 
vuggestue på matriklen.  
Alternativt bruge en anden lokation i byen. 
 
Bestyrelsen nedsatte sig selv som udvalg. 
 

8. Mobilpolitik  

• Hvordan forholder vi os til 

elever der medbringer smart 

watch?  

Bestyrelsen diskuterede. 
 
Og bestyrelsen forholder til reglerne omkring 
smartwatch på samme linje som med mobiltelefonen.  
 
Ledelse reviderer mobil/smartwatch reglerne og 
kommer med et udkast. 



 

 

9. Principper for klasseforældreråd 

• Vil fællesbestyrelsen 

udarbejde principper for 

klasseforældreråd, der kan 

støtte op om arbejdet i de 

enkelte klasseforældreråd? 

Der præsenteres et udkast om principper for 
klasseforældreråd. 
  
Udkastet bliver endelig gennemgået til næste 
bestyrelsesmøde. 

10. Lektiefolder  

• Godkendes 

Lektiefolderen er godkendt. 

11. Evaluering af temaaften for 

bestyrelsen 

- Godt og brugbart. 
- Givet en større indsigt i arbejdet som 
forældrebestyrelse. 
- Godt at få ansigter på politikerne og 
udvalgsformanden. 

12. Orientering fra: 

 

 

Ledelse: 

 

Sikkerhed ved skolekørsel 

 

Medarbejdere: 

 

Medlemmer:  

 

Ledelsen orienterer:  
 
Omkring skolebusbørn: Nu er det chaufførens opgave 
at følge børn sikkert over vejen, når de skal af bussen 
og over på modsatte side af vejen. 
 
Børnehaven kommer med et forslag om lukning i ge 
29 – hvilket godkendes.  
 
 

13. Punkter til næste møde - Nyt fra udvalget om vuggestuen. 
- Principper for klasseforældrerådet (udkastet 

gennemgås) 
- Udkast om mobil tlf./smartwatch godkendes. 
- Profilering af bestyrelsen – hvad og hvordan gør 

vi? 
- Kostpolitikken 

14. Evt. Forslag om julefrokost for bestyrelsesmedlemmerne. 
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